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DECRETO Nº 004/2020 
 

DEFINE MEDIDAS RESTRITIVAS 
TEMPORÁRIAS ADICIONAIS 
PARA O ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA PROVOCADA PELO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no art. 30, inciso I, da Constituição 
Federal e no art. 59, inciso V da Lei Orgânica Municipal. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se intensificar as medidas de 
enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) previstas pelo Decreto 
Municipal nº 03 de 17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 
temporárias a serem adotadas, no âmbito do Município de Alagoa Nova - 
PB, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 
COVID-19. 

CONSIDERANDO a recomendação das autoridades sanitárias do País e 

do Estado de se buscar diminuir o fluxo de pessoas em espaços coletivos, 

para mitigar a disseminação do novo coronavírus no Município de Alagoa 

Nova - PB. 
 

CONSIDERANDO que a taxa de mortalidade é elevada entre o grupo de 
idosos e portadores de doenças crônicas; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de evitar aglomerações visando reduzir 
o contágio pelo COVID – 19; 

CONSIDERANDO que medidas similares têm mostrado alta eficácia e 

vêm sendo adotadas em outros Municípios para enfrentamento do novo 

coronavírus. 

 
CONSIDERANDO a necessidade de mitigar a disseminação do COVID – 
19 dentro do Município de Alagoa Nova-PB como objetivo de priorizar as 
atividades essenciais e adotar medidas de prevenção e preservar a Saúde 
Pública; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas emergenciais, 
visando a redução da circulação de pessoas, de forma a evitar 
contaminações em grande escala, restringir e preservar a saúde do público 
em geral; 
 

CONSIDERANDO reunião realizada no dia 22 de março de 2020 entre os 
representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo, Defensoria 
Pública, Secretaria de Saúde, Polícia Militar, Presidente da Associação 
Comercial de Alagoa Nova, Representantes Religiosos e Representantes 
da Sociedade Civil. 

CONSIDERANDO o aumento significativo da proliferação do 
COVID-19 no País, bem como nos municípios circunvizinhos de 
Alagoa Nova-PB; 

 
DECRETA 

 
Art. 1º Fica proibido o funcionamento de todos os 

estabelecimentos comerciais, serviços e industriais, bem como as 

atividades de construção, pelo período de 15 (quinze) dias 

contados a partir das 12h00min do dia 22 de março de 2020 até as 

23h59min do dia 05 de abril de 2020, SENDO QUE: 

 
I. o fechamento de bares, lanchonetes, restaurantes e similares 

ficando permitido o funcionamento de serviço somente  por 

delivery; 

 
II. o fechamento das agências bancárias, ficando permitido o serviço 

de caixa eletrônico nas agências bancárias, devendo ser 

providenciada a higienização dos terminais; 

 
III. o fechamento de fábricas e indústrias com mais de 10 (dez) 

funcionários, evitando aglomerações de pessoas; 

 
IV. o fechamento de hotéis e pousadas, ficando proibido a entrada de 

novos hospedes; 

 
V. o fechamento do Mercado Público e Matadouro Público; 

 
VI. os serviços de meio de comunicação como emissora de rádio e 

empresas de fornecimento de internet terão funcionamento 

normal tendo em vista o acesso aos meios de informação, 

entretanto, deverão providenciar a higienização total do local e 

disponibilizar álcool em gel aos colaboradores; 

 
VII. os serviços de transportes coletivos deverão deverão funcionar 

apenas com 30% do seu efetivo e devem providenciar a 

higienização total dos ônibus e vans, em especial nos pontos de 

contato com as mãos dos usuários 

 

VIII. fica proibida a realização de feiras livres; 

 
IX. ficam proibidas todas as atividades e serviços privados não 

essenciais, como academias, clubes, festas e similares; 

 
Parágrafo Único - Poderão funcionar os serviços essenciais 
como: 

ATOS DO PREFEITO 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
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Laboratórios, Farmácias, Postos de Gasolina, Serviços de distribuição de 

Gás e Água mineral, Padarias, estabelecimentos de fornecimentos de 

insumos médicos, de enfermagem e de higiene, Mercadinhos, 

Mercearias, Açougues, Operações de delivery e lojas de produtos de 

animais, oficinas mecânicas para conserto de viaturas e veículos essenciais 

para a coletividade, contudo o acesso deverá ser limitado a 20% (vinte 

por cento) da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento. 

 
Art. 2º Fica proibida a realização de cultos, missas ou eventos religiosos 

de qualquer natureza, no prazo estipulado neste Decreto; 

 
Art. 3º Ficam excetuadas as atividades e o estabelecimentos comerciais, 

industriais e de serviço de qualquer ramo de atividade quando da 

requisição para prestação de serviços para o poder público federal, estadual 

ou municipal, visando o combate da pandemia. 

 
Art. 4º As atividades e os estabelecimentos fechados por força do presente 

Decreto, que forem essenciais para o interesse público poderão ser 

excetuados por ato do Poder Executivo Municipal a qualquer tempo. 

 
Art. 5º Em caso de descumprimento aplicam-se cumulativamente, as 

penalidades de multa, interdição total da atividade e cassação de alvará de 

funcionamento, sem prejuízos de outras sanções administrativas, cíveis e 

penais. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá 

efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pela 

COVID-19. 

 

Alagoa Nova, 22 de março de 2020 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 


